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Tematică 

1. Conceptul de management operațional; Obiectivele și subsistemele managementului operațional; Principiile 

sistemului de management operațional. 

2. Strategia operațională de procesare. 

3. Programarea – funcție a managementului operațional; Planificarea agregat; Programarea calendaristică; 

Elaborarea programelor de producție ale secțiilor de fabricație; Elaborarea programelor operative de producție 

în cadrul secțiilor de fabricație; Elaborarea programelor de producție operative în condițiile fabricației în masă, 

serie și individuale. 

4. Asumarea programelor operative prin determinarea necesarului de resurse, folosind medoda MRP. 

5. Organizarea - funcție a managementului operațional. 

6. Coordonarea - funcție a managementului operațional; Inventarul produselor în procesare; Lotul de fabricație; 

Corelarea calendaristică a programelor de producție ale subunităților de fabricație. 

7. Antrenarea - funcție a managementului operațional; Documente economice utilizate în subactivitatea de 

lansare în fabricație; Aplicațiile lansării produselor în fabricație; Algoritmi de ordonanțare a lansării în 

fabricație. 

8. Controlul - funcție a managementului operațional; Tipologia controlului din organizații; Controlul cantitativ și 

controlul calitativ al producției. 

9. Metode ale managementului operational; Metoda Just in Time; Metoda priorităților; Metoda JOBSCOP; 

Metode artificiale de management operational. 

10. Procesul de producție al firmei; Caracterizarea factorilor de producție; Prezentarea modalităţilor de abordare 

structurală a procesului de producţie; Structura procesului de producţie; Factorii care influenţează procesul de 

producţie şi organizarea lui. 

11. Tipurile de producţie; Definirea tipului de producţie şi a elementelor de caracterizare a acestuia; Caracterizarea 

tipurilor de producţie existente; Prezentarea şi caracterizarea principiilor organizării producţiei. 

12. Sisteme de organizare în spaţiu a producţiei; Amplasarea verigilor de producţie din structura întreprinderii; 

Stabilirea configuraţiei fluxurilor tehnologice; Metode şi tehnici folosite pentru organizarea în spaţiu a 

producţiei firmei. 

13. Sisteme de organizare a întreţinerii şi reparării utilajelor; Sisteme de organizare a executării întreţinerii şi 

reparării utilajelor; Planificarea reparării utilajelor. 

14. Sisteme de organizare procesuală a producţiei firmei; Organizarea producţiei în flux; Sisteme de organizare 

procesuală a producţiei individuale, de serie mică şi mijlocie. 

15. Capacitatea de producţie; Caracterizarea metodologiei de determinare a mărimii capacității de producție; 

Utilizarea formulelor și conceptelor în raport cu tipologia verigilor de producție; Detalierea sistemului de 

indicatori privind fundamentarea utilizării capacității de producție. 

16. Evidențierea politicilor manageriale referitoare la utilizarea și echilibrarea capacității de producție ale 

diferitelor verigi de producție; Prezentarea balanțelor capacității de producție și a rolului acestora pentru 

fundamentarea producției organizației. 

17. Înnoirea și diversificarea nomenclatorului de produse – cerințe ale asigurării competitivității organizației. 

18. Ciclul de viață al unui produs și analiza fazelor acestuia prin prisma procesului de înnoire a produselor. 

19. Metode de apreciere economică a variantei tehnologice optime – etapă în cadrul pregătirii tehnologice a 

fabricației unui anumit produs. 
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